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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
r v

„Úkoly technické pomoci pro Inženýrské letecké zabezpečení ACR“
č. 1710400037

ČI. 1
Smluvní strany

Česká republika -Ministerstvo obrany

se sídlem:
zastoupena:

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných
sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

kontaktní osoba: Mgr. Petra Nováčková,
tel.:

zástupce objednatele ve věcech technických:
vedoucí starší důstojník - specialista OdSal OLog SPod MO, VÚ 3416 Praha
pplk. Ing. Jiří Kramář, VÚ 3416 Praha,
tel.:

zástupce objednatele pro realizaci dílčích plnění:
za VÚ 1122 Praha - ředitel Odboru rozvoje vzdušných sil
tel.:

za VÚ 8407 Praha - zástupce velitele křídla a náčelníka odboru logistiky
lete
tel.:

za VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou - zástupce velitele 22.
křídla vrtulníkového letectva - hlavní inženýr
tel.:

za VÚ 7214 Čáslav - zástupce velitele křídla - hlavního inženýra a náčelníka
oddělení inženýrského leteckého zabezpečení
tel.:

za VÚ 3031 Praha - náčelník odboru podpory
tel.:

za VZ 5512 Stará Boleslav - náčelník Odboru zabezpečení letectva
tel.:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Vojenský technický ústav, s. p.

a
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vzdo&ných sil
právník:
datum:
podpis:



zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
24272523
CZ24272523
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

kontaktní osoba: Ing. Jan Ohlídal,
tel.:

zástupce poskytovatele ve věcech technických:
Ing. Jan Dušek,
tel.:

Ing. František Pisca,
tel.:

Ing. Miroslav Sivák, CSc.,
tel.

Ing. Václav Ševčík, Ph.D.,
tel.:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
Odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9, Kbely

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a v souladu s ustanovením § 2631 a § 2652 OZ, smlouvu
o poskytování služeb č. 1710400037 (dále jen „smlouva“).

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění technické pomoci, a to za účelem udržení trvalé provozuschopnosti,
bezpečnosti a bojeschopnosti vojenské letecké techniky, vojenských letadlových částí nebo zařízení
a vojenských leteckých pozemních zařízení Vzdušných sil Armády České republiky (dále jen
„AČR“) při plnění výcvikových a bojových úkolů v letech 2018-2022.

Cl. 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele:

a) poskytovat objednateli technické poradenství a konzultace;

b) zpracovávat pro objednatele odborné analýzy a expertízy;

c) provádět pro objednatele zkoušky, měření a verifikace výrobků vojenské letecké techniky,
vojenských letadlových částí nebo zařízení, vojenských leteckých pozemních zařízení (dále
jen „letecká technika“);

d) provádět školení pověřeného personálu objednatele;
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vzdušných sil
právník:
datum:
podpis:
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v rámci Inženýrského leteckého zabezpečení AČR (dále jen „ILZ“) a v souladu se „Specifikací
služeb“, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „specifikace“) a platnou technickou dokumentací
pro ILZ (dále jen „služby, jednotlivě jen „služba“).

2. Smluvní strany se dohodly na provádění služeb dle čl. 3 odst. 1 smlouvy průběžně po dobu trvání
smlouvy, a to prostřednictvím dílčích plnění. Dílčím plněním se pro účely této smlouvy rozumí
provedení služeb poskytovatelem na základě potvrzené objednávky dle čl. 7 odst. 4 smlouvy
(dále jen „dílčí plnění“).

3. Za předpokladu, že si to objednatel v potvrzené objednávce dle čl. 7 odst. 4 smlouvy vyžádá, je
poskytovatel povinen pro příslušná dílčí plnění zpracovat závěrečnou zprávu v českém jazyce
(jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě), jejímž obsahem budou výsledky provedených
služeb a tato zpráva nemá charakter dlouhodobého nehmotného majetku ve smyslu Normativního
výnosu Ministerstva obrany č. 6/2014 „ Vedení účetnictví vpůsobnosti rezortu Ministerstva obrany“.

Čl. 4
Cena za poskytované služby

1. Smluvní strany se ve smyslu ust. zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně za poskytované služby, do výše celkového finančního limitu, který
činí:

48 000 000,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicetosmmilionů korun českých)

cena bez DPH činí maximálně 39 669 421,49 Kč

(slovy: třicetdevětmilionůšestsetšedesátdevěttisícčtyřistadvacetjednakoruna česká a čtyřicetdevět
haléřů)

DPH ve výši 21% činí 8 330 578,51 Kč

(slovy: osmmilionůtřistatřicettisícpětsetsedmdesátosm korun českých a paděsátjeden haléř)

(dále jen „celkový finanční limit“)

2. Celkový finanční limit bez DPHje stanoven jako limit nejvýše přípustný, který není možné překročit
a zahrnuje všechny náklady spojené s plněním služeb (např. cena materiálu/pomůcek použitých při
dílčím plnění, cena za dopravu, cena za ubytování, atd.). K celkovému finančnímu limitu bez DPH
bude připočteno DPH ve výši dle účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V případě
změny sazby DPH nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek.

3. Cena za jednotlivá dílčí plnění bude stanovena na základě „Ceníku“, který je přílohou č. 2 smlouvy
(dále jen „ceník“). Cena za dílčí plnění bude stanovena jako součet ceny práce poskytovatele, která
je nutná pro realizaci dílčího plnění, popř. poddodavatele poskytovatele (tzn. součin normohodin
a hodinové sazby), ceny materiálu/pomůcek použitých při dílčím plnění a ostatních nákladů (např.
dopravné, ubytování apod.).

4. Cenu za dílčí plnění je poskytovatel povinen kalkulovat a objednateli účtovat jakožto cenu v místě
a čase obvyklou. Poskytovatel bere na vědomí znění ust. § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb„
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
tedy že v případě, kdy cena za plnění bude vyšší než cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6 zákona
č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořena kalkulačním propočtem
ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu,
o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká poskytovateli
nárok.

5. Ceny uvedené v ceníku byly sjednány mezi objednatelem a poskytovatelem, přičemž poskytovatel
při jednání deklaroval, že uvedené ceny jsou cenami v místě a čase obvyklým^ a akvizic Mí

Odbor

právní
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v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako
ceny tvořené na základě kalkulačního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného
zisku. Výše uvedenou skutečnost poskytovatel stvrdil čestným prohlášením čj. VTÚ/VTÚL-1444-
43/2017 ze dne 24. října 2017.

6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci vyúčtovaných cen
(mzdové podklady, materiálové výdejky, daňové doklady aj.) uložené u poskytovatele, a to v době
od zahájení plnění této smlouvy do doby jednoho roku po ukončení plnění této smlouvy. Předložení
podkladové dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá objednatel. Poskytovatel je povinen ve
lhůtě 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele předložit požadovanou dokumentaci ke
kontrole objednateli.

7. Poskytovatel je vždy od 1. dubna daného kalendářního roku oprávněn prostřednictvím
písemného dodatku zvýšit cenu práce stanovenou v ceníku, který je přílohou č. 2 smlouvy,
maximálně však o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vypočtený za
předcházející kalendářní rok platnosti smlouvy dle oficiálně uveřejněných údajů Českého
statistického úřadu zaokrouhlený na jedno desetinné místo. Poskytovatel své právo na zvýšení
ceny práce uplatní písemným návrhem dodatku ke smlouvě, který objednateli doručí nejpozději
do 28. února daného kalendářního roku. V dodatku ke smlouvě je poskytovatel povinen uvést
zejména výše popsaný oficiálně uveřejněný údaj Českého statistického úřadu. K dodatku je
poskytovatel povinen přiložit nové znění přílohy ě. 2 smlouvy s přepočítanými cenovými údaji.
Neuplatní-li poskytovatel své právo na zvýšení ceny práce nejpozději do 28. února daného
kalendářního roku, předmětné právo na zvýšení ceny práce zaniká.

Čl. 5
Místo plnění

1. Místy plnění jsou:

Vojenský útvar 2427 Sedlec - Vícenice u Náměště nad Oslavou;

Vojenský útvar 8407 Praha - Kbely;

Vojenský útvar 7214 Čáslav;

Vojenský útvar 3416 Sekce podpory Ministerstva obrany, Praha (dále jen „SPod MO“);

Vojenský útvar 1122 Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany, Praha;

Vojenský útvar 3031 Praha;

Vojenské zařízení 5512 Stará Boleslav;

sídlo poskytovatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

Čl. 6
Doba poskytování služby

1. Poskytovatel zahájí poskytování služby po podpisu smlouvy.

2. Poskytovatel ukončí poskytování služby nejpozději dne 30. listopadu 2022, nebo vyčerpáním
celkového finančního limitu dle ěl. 4 smlouvy, dle toho co nastane dříve.

3. Poskytování služby je ukončeno poskytnutím všech dílčích plnění, které byly objednatelem
vyžádány na základě potvrzených objednávek dle ěl. 7 odst. 4 smlouvy, řádně, včas a bez vad.

4. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý elektronický (datová schránka, e-maily), telefonický
a faxový příjem objednávek a dalších pokynů objednatele definovaných smlouvou, a to každý
pracovní den od 7:00 do 16:00 hodin po celou dobu trvání této smlouvy. ^ ojování a akvizic MO

Odbor vzduéných sil

právní

datum



Čl. 7
Podmínky poskytování služeb

1. Za stranu objednatele jsou oprávněni pro účely vystavení a následného zaslání objednávky dle čl.
7 odst. 2 smlouvy poskytovateli, jakož i převzetí dílčího plnění po jeho provedení poskytovatelem,
zástupci objednatele pro realizaci dílčích plnění uvedení v záhlaví této smlouvy, nebo jimi písemně
pověřené osoby (dále jen „zástupci objednatele“ jednotlivě jen „zástupce objednatele“).

2. Zástupce objednatele je povinen zpracovat objednávku dle vzoru, který je uveden v příloze č. 3
smlouvy (dále jen „objednávka“), a zaslat jí písemně (faxem či e-mailem) poskytovateli.

3. Poskytovatel je povinen písemně (faxem či e-mailem) potvrdit přijetí objednávky, příp. informovat
zástupce objednatele o jakékoli chybě v příslušné objednávce, aje povinen tak učinit nejpozději do
konce pracovní doby pracovního dne následujícího po dni přijetí objednávky.

4. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dní od přijetí objednávky zaslat zástupci objednatele ve
věcech technických uvedeným v záhlaví smlouvy písemně (faxem či e-mailem) cenovou kalkulaci
požadovaného dílčího plnění, kterou zástupce objednatele ve věcech technických písemně (faxem
či e-mailem) potvrdí. Potvrzením se objednávka stává závaznou pro obě smluvní strany.

5. Objednatel se zavazuje jak před zahájením, tak i v průběhu provádění dílčího plnění na základě
potvrzené objednávky poskytovateli poskytnout upřesňující konzultace, umožnit poskytovateli
provést v místě plnění nálezovou kontrolu a předat poskytovateli potřebnou dokumentaci, to vše
za účelem vyjasnění požadavků poskytovatele vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy
(v případě předání dokumentace poskytovateli bude zástupci objednatele a poskytovatele sepsán
a podepsán předávací protokol).

6. V případě, že si je objednatel písemně (faxem či e-mailem) vyžádá, je poskytovatel povinen bez
zbytečného odkladu objednateli poskytnout dílčí výsledky získané během provádění dílčího plnění
k okamžitému využití.

7. Zástupce poskytovatele je povinen písemně či telefonicky oznámit zástupci objednatele nejpozději
5 pracovních dní předem svou připravenost předat provedené dílčí plnění.

8. O předání a převzetí zástupce objednatele a poskytovatele vyhotoví a podepíší ve 3 výtiscích
„Protokol o předání a převzetí dílčího plnění“, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále
jen „protokol“), s tím, že 1 výtisk protokolu obdrží zástupce objednatele a 2 výtisky zástupce
poskytovatele. Datum podpisu protokolu oběma výše uvedenými zástupci se považuje za
datum předání dílčího plnění.

9. Zástupce objednatele není oprávněn převzít dílčí plnění, které nesplňuje podmínky této smlouvy
nebo pokud nebylo provedeno řádně. O nepřevzetí dílčího plnění vyhotoví a podepíší zástupce
poskytovatele a zástupce objednatele protokol o nepřevzetí dílčího plnění. V případě nepřevzetí
dílčího plnění se do předmětného protokolu uvedou důvody nepřevzetí. Přebírání příslušného
dílčího plnění bude pokračovat až po odstranění nedostatků, pro které bylo přerušeno.

10. Za převzaté se však považuje takové dílčí plnění, které bylo jinak provedeno řádně a v souladu se
smlouvou, avšak bylo předáno a převzato až po lhůtě určené k plnění.

11. Dozví-li se poskytovatel během provádění dílčího plnění o existenci překážek týkajících se letecké
techniky, na které je dílčí plnění prováděno, případně místa plnění, kde je dílčí plnění prováděno,
za které není odpovědný poskytovatel a které neumožňují řádné pokračování v provádění dílčího
plnění nebo předání dílčího plnění, je poskytovatel povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit
zástupci objednatele a zároveň navrhnout změnu provádění (přebírání) dílčího plnění. Provádění
(přebírání) dílčího plnění bude pokračovat až po odstranění překážek, pro které bylo přerušeno.

12. V rámci předání a převzetí dílčího plnění je poskytovatel povinen bezplatně zaškolit zástupce
objednatele a jím vybrané specialisty v rozsahu 1-4 hodiny (v závislosti na rozsahu předmětu
dílčího plnění). Sekce vyzbrojování a akvizic M<
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13. Původcem odpadu, který při provádění dílčího plnění vznikne, je poskytovatel. Poskytovatel zajistí
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech, které znemožňují, resp.
podstatně omezují poskytování služby, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku takovéto
skutečnosti. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob
řešení jejich odstranění.

Čl. 8
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílčí plnění bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem
uvedeným v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Poskytovatel po vzniku práva vyúčtovat cenu za příslušná dílčí plnění, tj. podpisem protokolu
dle čl. 7 odst. 8 smlouvy, bez zbytečného odkladu doručí objednateli daňový doklad (dále jen
„daňový doklad“) ve dvojím vyhotovení s následujícími přílohami:

• originál protokolu dle čl. 7 odst. 8 smlouvy.

3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené ust. § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. Kromě toho musí
daňový doklad obsahovat tyto údaje a náležitosti:

• označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo;
• název a sídlo poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
• název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
• číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;
• název dílčího plnění podle přílohy č. 1 smlouvy, ke které bylo dílčí plnění poskytnuto;
• datum uskutečnění zdanitelného plnění (dílčího plnění), datum vystavení a datum splatnosti

daňového dokladu;
• cenu za dílčí plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů

poskytovaného dílčího plnění;
• základ daně v korunách a haléřích za každé dílčí plnění;
• základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně

a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů;

• výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
• označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
• razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení daňového dokladu;
• údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán,

údaj o zápisu z jiné evidence;
• počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem poskytovatele.

4. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. V případě,
že bude daňový doklad objednateli doručen v období od 12. prosince příslušného kalendářního
roku do 28. února roku následujícího, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dnů
od okamžiku jeho doručení. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání příslušné
částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

6. Daňový doklad bude poskytovatelem doručen objednateli na adresu:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
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160 01 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694

V zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

7. Jednu kopii daňového dokladu včetně příloh zašle poskytovatel zástupci objednatele ve věcech
technických uvedeným v záhlaví smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli daňový doklad,
neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuje-li
neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. Při vrácení daňového
dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel
vystaví nový daňový doklad. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní
lhůta jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného) daňového
dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli do 10
pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu poskytovateli. Pro
zachování lhůty pro vrácení daňového dokladu postačí jeho odeslání poskytovateli v době jeho
splatnosti.

9. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.

10. Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel
při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto
zákona.

ČI. 9
Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem letecké techniky předaného poskytovateli k provedení dílčího plnění dle čl. 3 odst.
1 písm. c) smlouvy zůstává objednatel.

2. Nebezpečí škody na letecké technice předané poskytovateli k provedení dílčího plnění přechází
z objednatele na poskytovatele okamžikem předání letecké techniky a podpisem „Protokolu
o předání a převzetí dílčího plnění“, jehož vzor tvoří přílohu č. 5, a zpětně z poskytovatele na
objednatele po podpisu protokolu dle čl. 7 odst. 8 smlouvy.

3. Je-li výsledkem nebo součástí plnění předmětu smlouvy výstup, který je chráněn právem plynoucím
z průmyslového nebo duševního vlastnictví, je poskytovatel povinen zajistit objednateli právo na
bezplatné užívání těchto výsledků.

Čl. 10
Vady

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad poskytnutých dílčích plnění se řídí obdobně ustanovením
§ 2615 anásl. OZ.

Čl. 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení s provedením dílčího plnění, tj. nedodržení termínu dílčího plnění na základě
potvrzené objednávky dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli
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smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění
závazku.

2. V případě, že poskytovatel nesplní povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 4 smlouvy, je poskytovatel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení
předmětné povinnosti.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu dle čl. 8 odst. 4 smlouvy, je objednatel
povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši.

4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně prvním
dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné
smluvní straně.

5. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké míře vznikla druhé straně v této
souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně, vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení
v plné výši.

Čl. 12
Zvláštní ujednání

1. Zástupci objednatele uvedení ve smlouvě mohou činit pouze úkony, ke kterým je opravňuje tato
smlouva. Úkony jimi učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.

2. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této
smlouvy, je český jazyk.

3. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze
základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

Čl. 13
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:

a) splněním závazku řádně a včas;

b) uplynutím doby poskytování služby nebo vyčerpáním celkového finančního limitu dle této
smlouvy, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve;

c) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně a prokazatelně
vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě vyhlášení insolvenčního řízení
vůči majetku poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči majetku
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případech analogických ust. § 223
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

0 jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení poskytovatelem s tím, že
podstatným porušením smlouvy se rozumí:

• prodlení poskytovatele s provedením dílčího plnění v termínu uvedeném v objednávce dle
čl. 7 odst. 4 smlouvy delší než 10 kalendářních dnů;

• nedodržení sjednaného rozsahu a jakosti dílčího plnění.

g) písemným odstoupením objednatele od smlouvy bez udání důvodu spojeným se vzájemným
vypořádáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy.
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2. V případě zániku smluvního vztahu odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání
vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

Čl. 14
Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnost vylučující odpovědnost smluvních stran podle této smlouvy je považována taková
překážka, která nastane nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti
z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku
nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této
smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala.

2. Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se výslovně považují živelní pohromy (požár, úder blesku,
povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení),
jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje,
epidemie nebo nevydání či průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění
závazků dle této smlouvy.

3. Za okolnost vylučující odpovědnost se výslovně nepovažuje překážka, která vznikla teprve v době,
kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích
hospodářských poměrů (včetně prodlení poddodavatele).

4. Smluvní strana, která z důvodu uvedených v odst. 1 tohoto článku nebude moci plnit, musí písemně
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 20 kalendářních dnů po vzniku
důvodu, pro který nebude moci plnit, že podnikla veškeré myslitelné kroky k minimalizaci
negativních dopadů na plnění smlouvy, a že plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, na ní
nelze spravedlivě žádat. Smluvní strana dále učiní všechna potřebná opatření, aby v plnění smlouvy
co nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala.

5. Smluvní strany vstoupí do jednání za účelem řešení vzniklé situace. Jestliže se smluvní strany
nedohodnou jinak a prodlení s plněním v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost bude trvat déle
než 6 měsíců, má druhá strana právo na odstoupení od smlouvy.

6. Účinky okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž
jsou tyto účinky spojeny.

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně vztahují i na povinnost poskytovatele či objednatele hradit
smluvní pokutu nebo úrok z prodlení dle čl. 11 smlouvy.

ČL 15
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o 11 listech a 5 přílohách o 13 listech se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, vlastnoručně
podepsaných zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má povahu originálu. Každá smluvní
strana obdrží jeden stejnopis.

2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li stanoveno
touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především příslušnými
ustanoveními OZ.

3. Poskytovatel prohlašuje, že provádění služeb není zatíženo žádnými právy třetích osob. Poskytovatel
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebojiného duševního vlastnictví třetích osob.

4. Je-li jakýkoli výsledek činnosti poskytovatele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo
dokumentace poskytovatele, dle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem
podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné
duševní vlastnictví, poskytuje poskytovatel podpisem smlouvy objednateli k takovému
výsledku činnosti poskytovatele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné,
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neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu práva je užít
rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely poskytování služby,
a současně poskytovatel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví
vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat nebo měnit. Jde-li o výsledek činnosti
poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně
závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání poddodavatele,
zavazuje se poskytovatel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu poskytovatele
oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti poskytovatele dle tohoto
ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již
zahrnuta v celkové ceně plnění. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

5. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují
informace uvedené v příloze č. 2 „Ceník“ této smlouvy, a dále pak jednotlivé položkové ceny
uvedené v daňových dokladech, a to jak poskytovatele, tak jeho poddodavatelů, a případně
v dalších dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání komise
týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných příloh k těmto
dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše specifikované
utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních
kruzích běžně nedostupných informací je poskytovatel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto
ustanovení je odrazem vůle poskytovatele zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných
informací. Tyto informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného
písemného souhlasu poskytovatele.

6. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle smlouvy a ani po jeho splnění
bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické
podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle smlouvy, třetím
osobám (mimo své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

7. Poskytovatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností, které
vyplývají z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

8. Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv,
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

9. Poskytovatel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.

10. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto závazkového
vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této
skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly,
se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.

11. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými a oboustranně podepsanými,
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách či
identifikačních údajích těchto osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek
dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikování
takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno
bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely této smlouvy se za písemné, . . .10 Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO
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oznámení považuje i údaj uvedený na daňovém dokladu).

13. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy, skutečně uhrazené ceny a souvisejících
dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

14. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv.

15. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž
příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.

16. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

• č. 1 - Specifikace služeb - 6listů

• č. 2 - Ceník - 2listy

• č. 3 - Objednávka (vzor) - 3listy

• č. 4 - Protokol o předání a převzetí dílčího plnění (vzor) - 1 list

• č. 5 - Předávací protokol - 1 list

Praha / . tL 2017 Praha ? . ií. 2017

Za objednatele:

Mgr. Zora Skurčáková, MBA

ředitelka

V'

©>

Za poskytovatele:

Mgr. Jiří Protiva

ředitel státního podniku

jľklľ vyzurojovani a akviz
Odbor vzdu
právník:
datum:
podpis:

n



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1710400037

SPECIFIKACE SLUŽBY

Oblast - Inženýrské letecké zabezpečení AČR (Úkoly technické pomoci)

Pro účely smlouvy se rozumí:
ILZ - Inženýrské letecké zabezpečení, které realizují příslušníci Inženýrsko letecké služby 
(dále jen „ILS“).

Úkol technické pomoci - požadavek objednatele k plnění dle předmětu této smlouvy.

Vojenská letecká technika - letecká technika dle ustanovení zákona č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské 
letecké technice, ve znění pozdějších předpisů.

Upřesňující konzultace objednatele a poskytovatele - získávání informací ke splnění 
požadavku objednatele, tj. úkolu technické pomoci. Výstupem upřesňující konzultace budou 
informace o ceně, době provedení, místa provedení a některé další nezbytné informace ke 
zpracování a zaslání objednávky včetně jejího schválení zástupci objednatele a poskytovatele. 
Upřesňující konzultace může být využita k získání informací o stavu např. vojenské letecké 
techniky v procesu zadání úkolu technické pomoci objednatelem, nebo před či při plnění 
úkolu technické pomoci.

Nálezová kontrola - kontrola fyzického stavu vojenské letecké technicky (dále jen „VLT“) 
a stavu příslušné technické dokumentace, klasifikace zjištěného fyzického a technického stavu 
VLT v návaznosti na údaje uvedené v záznamnících, průvodních listech, atestátech apod. 
včetně stanovení dalšího postupu k splnění úkolu technické pomoci.

Požadavky potřeb poskytovatele - např. technická dokumentace VLT, tzn. soubor průvodní 
a provozní dokumentace související s prováděním úkolů technické pomoci, dále pak 
vytvořené nebo již zpracované návrhy směrnic, metodických pokynů apod. související 
s požadovaným úkolem technické pomoci nebo vojenský materiál potřebný k provedení úkolu 
technické pomoci apod. Poskytovatel je povinen tyto požadavky uvést v objednávce, která je 
přílohou č. 3 této smlouvy.

Vnitřními předpisy MO - předpisy uplatňující se na úkol technické pomoci, resp. na plnění 
předmětu této smlouvy, kterými se řídí realizace ILZ (např. Let 1-4).

Služby dle čl. 3 odst. 1 smlouvy (úkoly technické pomoci): 

technické poradenství a konzultace; 

odborné analýzy a expertízy;
provádět pro objednatele zkoušky, měření a verifikace výrobků vojenské letecké 
techniky, vojenských letadlových částí nebo zařízení, vojenských leteckých pozemních 
zařízení (dále jen „letecká technika“);

školení;

to vše v souladu s platnou dokumentací pro ILZ a odpovídajícími právními předpisy (např. 
Let 1-4 a Let 1-4/1), zejména:
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I Letadla, letecké motory, vrtule a vrtulníkové nosné rotory
a. příprava, podpora a realizace zkoušek (certifikační, KZ, VZ, ZVZ apod.) u nových 

nebo modernizovaných výrobků letecké techniky (dále jen VLT)
b. konzultace a podpora tvorby návrhů technické, provozní a průvodní dokumentace 

(popisy, technologické postupy, příručky pro provoz a údržbu apod.)
c. návrhy takticko-technických požadavků a technických specifikací na pořizování 

nových nebo modernizovaných VLT
d. konzultace, podpora, zpracování, posouzení návrhů bulletinů a jejich vedení
e. podpora zpracování uživatelské studie a studie proveditelnosti při pořízení nebo 

modernizaci VLT
f. využití tribodiagnostiky pro diagnostiku a predikci stavu leteckých motorů, reduktorů 

apod.
g. příprava korozních plánů pro jednotlivé typy letadel
h. příprava podkladů a dokumentace výrobků letecké techniky dle zákona č. 219/1999 

Sb., a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice a schvalování její 
technické způsobilosti

i. návrhy programů, metodik a harmonogramů zkoušek, ověření protokolů zkoušek
j. odborná pomoc, podpora a spoluúčast při přípravě a realizaci VZ, ZVZ
k. řešení technických problémů spojených se zachováním letové způsobilosti v provozu
l. podpora tvorby, příprava nových technologií a postupů pro opravy bojových 

poškození (ABDR), včetně zácviku personálu ILS
m. sledování a vyhodnocování opotřebení letadel a leteckých motorů při provozu ve 

specifických klimato-technologických podmínkách (pouště, vysoké teploty, slané 
prostředí apod.) a doporučení pro následný provoz v těchto podmínkách

n. překlady technické dokumentace a jejich textové a grafické zpracování
o. školení v odbornosti.

II Drak, drakové systémy
a. příprava a provádění zkoušek drakových systémů (palivový, olejový, hydraulický, 

protinámrazový, zabezpečení životních podmínek pilota apod.) a zařízení, posuzování 
a verifikace jejich parametrů

b. návrhy a posuzování bulletinů na zástavbu nových letadlových částí a jejich agregátů 
do letadel

c. návrhy takticko-technických požadavků a technických specifikací na pořizování 
nových či modernizaci stávajících systémů letadel nebo zařízení

d. využití tribodiagnostiky pro diagnostiku a predikci stavu letadlových částí nebo 
zařízení

e. příprava podkladů a dokumentace letadlových částí nebo zařízení dle zákona 
č. 219/1999 Sb., a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice a schvalování 
její technické způsobilosti

f. řešení technických problémů spojených s provozem letadlových částí nebo zařízení
g. příprava nových technologií a postupů pro ABDR systémů nebo zařízení
h. návrhy takticko-technických požadavků a technických specifikací na pořizování 

nových nebo modernizaci
i. návrh, vývoj, konstrukce a výroba prototypů vybavení letadel

2



j. návrh, vývoj, konstrukce a výroba přípravků pro obsluhu a údržbu draků a drakových 
systémů letadel

k. školení v odbornosti.

III Palubní přístroje a zařízení (pro kontrolu letu, pohonných jednotek, spouštění a regulaci
pohonných jednotek, pro drakové systémy- vzduchové, hydraulické, palivové)
a. řešení technických problémů vzniklých provozem nové nebo používané techniky
b. spolupráce při nákupu a zavádění do AČR
c. spolupráce při modernizacích
d. zpracování návrhů technické, průvodní a provozní dokumentace techniky
e. novelizace a aktualizace technické, průvodní a provozní dokumentace
f. posuzování vhodnosti, úplnosti a správnosti znění technické, průvodní a provozní 

dokumentace používané nebo nově pořízené techniky
g. příprava podkladů a dokumentace letadlových částí nebo zařízení dle zákona 

č. 219/1999 Sb., a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice a schvalování 
její technické způsobilosti

h. školení v odbornosti.

IV Speciální vybavení (autonomní navigační systémy, autopiloty, kyslíkové vybavení,
výškové palubní a pilotní vybavení)
a. řešení technických problémů vzniklých provozem nové nebo používané techniky
b. spolupráce při nákupu a zavádění do AČR
c. spolupráce při modernizacích
d. zpracování návrhů technické, průvodní a provozní dokumentace techniky
e. novelizace a aktualizace technické, průvodní a provozní dokumentace
f. posuzování vhodnosti, úplnosti a správnosti znění technické, průvodní a provozní 

dokumentace používané nebo nově pořízené techniky
g. příprava podkladů a dokumentace letadlových částí nebo zařízení dle zákona 

č. 219/1999 Sb., a vyhlášky ě. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice a schvalování 
její technické způsobilosti

h. školení v odbornosti.

V Palubní registrační a záznamové systémy
a. návrhy modernizací, zástaveb a rozšíření počtu zaznamenávaných parametrů 

palubních registračních systémů u stávajících nebo nově provozovaných typů letadel
b. návrhy rozšíření zaznamenávaných parametrů o doplňkové parametry z vhodných 

palubních systémů (FMS, MFD apod.)
c. návrhy elektronických záznamů obrazu např. FLIR
d. návrhy „online“ transferu obrazu z FLIR na pozemní velitelská stanoviště
e. návrhy „online“ zobrazení dat a obrazu z palubních registračních / záznamových 

systémů letecké techniky
f. návrhy „online“ transferu dat a informací z palubních registračních / záznamových 

systémů na pozemní velitelská stanoviště
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g. příprava podkladu a dokumentace letadlových částí nebo zařízení dle zákona 
č. 219/1999 Sb., a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice a schvalování 
její technické způsobilosti

h. školení v odbornosti.

VI Pozemní vyhodnocení a zpracování záznamů
a. návrh a modifikace algoritmických analýz pro vojenská letadla, zapsaná 

ve Vojenském leteckém rejstříku ČR s palubními registračními systémy
b. statistické vyhodnocování výsledků algoritmických analýz pro potřeby vyhodnocení 

bezpečnosti letu
c. návrh a tvorba softwarových pomůcek pro automatizované vyhodnocování záznamů z 

palubních registračních systémů
d. analýza a návrh zpracování záznamů dat palubních registračních systémů z nových 

typů letecké techniky, začlenění do aktuálního systému pozemního vyhodnocování
e. analýza a verifikace databází FRAME na letounech L-l 59
f. příprava podkladů a dokumentace letadlových částí nebo zařízení dle zákona 

č. 219/1999 Sb., a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice a schvalování 
její technické způsobilosti

g. školení v odbornosti.

VII Elektrické vybavení letadel (zdrojové soustavy, záložní a nouzové zdroje energie, 
pomocné zdroje pro zbraně, zdravotechniku, záchranné a vyhledávací prostředky)
a. řešení technických problémů vzniklých provozem nové nebo používané techniky
b. spolupráce při nákupu a zavádění do AČR
c. spolupráce při modernizacích
d. zpracování návrhů technické, průvodní a provozní dokumentace techniky
e. novelizace a aktualizace technické, průvodní a provozní dokumentace
f. posuzování vhodnosti, úplnosti a správnosti znění technické, průvodní a provozní 

dokumentace používané nebo nově pořízené techniky
g. příprava podkladů a dokumentace letadlových částí nebo zařízení dle zákona 

č. 219/1999 Sb., a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice a schvalování 
její technické způsobilosti

h. školení v odbornosti.

VIII Palubní zbraňové systémy (střelecká stanoviště, střelné zbraně, řízená a neřízená letecká 
munice, cvičná a cvičně bojová letecká munice, pyrotechnické prostředky a startovací 
rakety, raketové a bombardovací vybavení a zařízení apod.)
a. příprava programu, metodik a harmonogramu zkoušek, hodnocení protokolů ze 

zkoušek
b. spolupráce a technická pomoc při porovnávání jednotlivých druhů letecké výzbroje za 

účelem jejího zavedení do výzbroje
c. spolupráce a technická pomoc při ekonomickém rozboru pořizování letecké výzbroje 

zaváděné do výzbroje
d. spolupráce a technická pomoc při posouzení problematiky certifikace letecké výzbroje 

a munice dle požadavků zákona č. 219/1999 Sb., a vyhlášky č. 154/2011 Sb. o 
vojenské letecké technice a schvalování její technické způsobilosti
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e. spolupráce a technická pomoc při zkouškách před zavedením do výzbroje, zpracování 
návrhu programu, metodik a harmonogramu zkoušek

f. spolupráce a technická pomoc při vyhodnocení protokolu zkoušek a zpracování zprávy
g. spolupráce a technická pomoc při přípravě dokumentace k pořizované komoditě, 

překlady, kompletace dokumentace
h. spolupráce a odborná pomoc při zpracování návrhu na zavedení do výzbroje AČR
i. spolupráce a odborná pomoc při řešení náhrad stávající výzbroje a munice novou, 

rozbor možností, ověření zkouškou, porovnání parametrů, zpráva ze zkoušek, návrhy a 
doporučení

j. spolupráce a odborná pomoc při zlepšování bojové efektivnosti hlavňových zbraní 
novou výkonnější municí

k. školení v odbornosti.

IX Palubní komunikační, navigační a radiolokační systémy
a. řešení technických problémů vzniklých provozem nové nebo používané techniky
b. spolupráce při zadávání požadavků na modernizaci a nákup nových zařízení
c. spolupráce při nákupu a zavádění nové techniky
d. spolupráce při modernizacích
e. zpracování návrhů technické, průvodní a provozní dokumentace techniky
f. novelizace a aktualizace technické, průvodní a provozní dokumentace
g. posuzování vhodnosti, úplnosti a správnosti znění technické, průvodní a provozní 

dokumentace používané nebo nově pořízené techniky
h. příprava podkladů a dokumentace letadlových částí nebo zařízení dle zákona 

č. 219/1999 Sb., a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice a schvalování 
její technické způsobilosti

i. školení v odbornosti.

X Speciální zařízení (dotazovače, odpovídače Módu 4 a Módu 5 IFF, šifrátory, systémy 
vlastní ochrany - pasivní a aktivní rušiče, RWR apod.)
a. zpracování podkladů pro využití a rozvoj zařízení
b. řešení technických problémů vzniklých provozem nové nebo používané techniky
c. spolupráce při nákupu a zavádění nových zařízení
d. spolupráce při modernizacích
e. zpracování návrhů bezpečnostní dokumentace
f. zpracování návrhů technické, průvodní a provozní dokumentace techniky
g. novelizace a aktualizace technické, průvodní a provozní dokumentace
h. posuzování vhodnosti, úplnosti a správnosti znění technické, průvodní a provozní 

dokumentace používané nebo nově pořízené techniky
i. spolupráce a technická pomoc pro využití a zavádění KMT pro obsluhu a údržbu
j. spolupráce a technická pomoc při stanovení vyřazovacích charakteristik letadla
k. spolupráce a technická pomoc při vyhodnocení funkce rušiče letadla
l. spolupráce a technická pomoc při vyhodnocení předpokládaného způsobu napadení
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m. spolupráce a technická pomoc při zpracování databáze informací k elektronickému 
boji

n. příprava podkladu a dokumentace letadlových částí nebo zařízení dle zákona 
č. 219/1999 Sb., a vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice a schvalování 
její technické způsobilosti

o. školení v odbornosti.

XI Legislativa a vnitřní předpisy
a. analýza a zpracování podkladů při novelizaci a aktualizaci vnitřních předpisů MO 

podle platného RMO, např. vojenských předpisů a normativních výnosů MO apod.
b. poradenství a tvorba podkladů při zavádění nových vnitřních předpisů MO podle 

platného RMO, např. vojenských předpisů, normativních výnosů MO apod.
c. spolupráce při zavádění STANAG a jejich transformace do ČOS
d. zpracování podkladů bezpečnostní dokumentace (směrnice, postupy apod.).
e. analýza a odborná pomoc při zlepšování technologických postupů.

Požadavky na dodání dokumentace v rámci dodávky
Zpracování dokumentace, tj. obsah, rozsah, formát, nosič a počet kusů stanovte v každé 
vzájemně odsouhlasené objednávce na dílčí plnění služby, resp. úkol technické pomoci.
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1710400037

Ceník
Úkoly technické pomoci pro Inženýrské letecké zabezpečení
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1710400037

Ceník dopravného skutečného dílčího plnění dle smlouvy pro Inženýrské letecké zabezpečení

DOPRAVNÉ VÚ 7214 VÚ 2427 VZ 5512 VÚ 6950 VV2436

Sedlec-
cena s DPH Čáslav Vícenice Stará Stará Pardubice21% u Náměště

nad Oslavou
Boleslav Boleslav

Osobní auto 888,10 2 097,20 171,20 246,\0 1 112,80

Nákladní auto
do 3,5 t 1 115,52 2 634,24 215,04 309,12 1 397,76

Nákladní auto
od 3,51 do 7,51 1 455,82 3 437,84 280,64 403,42 1 824,16



Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1710400037

OBJEDNÁVKA č......................
Úkoly technické pomoci pro Inženýrské letecké zabezpečení AČR

Zpracuje objednatel

Specifikace služby objednatelem

Zpracuje objednatel, např.:

Příklad specifikace dle oblastí specifikace v příloze č. 1 např.:
1. Poradenství a analýza k návrhu takticko-technických požadavků
2. Skolení a výcvik
3. Analýza a technická pomoc při posouzení a ověření shody
4. Konzultace a poradenství při novelizaci vnitřních předpisů
5. Technická pomoc při provádění zkoušek
6. apod.

Popis předmětu 
služby objednatelem

Zpracuje objednatel, např.:

Požadujeme návrh takticko-technických dat pro pozemní vyhodnocovací zařízení 
palubního registračního systému vrtulníku Mi-17 s takto definovanými 
funkcionalitami: atd.

Požadujeme provést školení služby LZab s praktickou ukázkou napájecího zdroje 
v rozsahu 35 vyučovacích hodin včetně závěrečného přezkoušení a vydání 
osvědčení o školení a přezkoušení. Atd

Požadavek objednatele na záruční dobu
Zpracuje objednatel

Stanovení záručních podmínek

Prvotní příjemce objednatele
Zpracuje objednatel

Místo dodání objednateli
Zpracuje objednatel

Požadavek objednatele na dodání 
dokumentace a Závěrečné zprávy

Zpracuje objednatel

Zpracování dokumentace, tj. obsah, rozsah, formát, nosič a počet 
kusů

Požadavek objednatele na stanovisko
Úř OSK SOJ k vyžadování státního 
ověřování jakosti

Zpracuje objednatel

Zpracovat požadavek na stanovisko Úř OSK SOJ ke státnímu 
ověřování jakosti, např. účast ZSOJ při prováděni zkoušek výsadkové 
a záchranné služby

Požadavek objednatele na stanovisko SDK 
OVL MO z hlediska schvalování technické 
způsobilosti letecké techniky a technických 
zařízení

Zpracuje objednatel

Objednatelem doporučený 
datum zahájení služby

Den / měsíc / rok

Objednatelem doporučený 
datum ukončení služby

Den / měsíc / rok

i



Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1710400037

Zástupce
objednatele
(zpracovatel
objednávky)

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem)
Datum a podpis, razítko

Telefonní a faxové číslo 
případně e-mail

Zástupce
objednatele
(posouzení

objednávky)

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem)
Datum a podpis, razítko

Telefonní a faxové číslo 
případné e-mail
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Zpracuje poskytovatel
Príloha č. 3 ke smlouvě č. 1710400037

Cenová kalkulace
Zpracuje poskytovatel

služby dodavatele Cenová kalkulace bude součástí objednávky, do objednávky ji doplní dodavatel

Poskytovatelem potvrzený
Den / měsíc / rok

datum zahájení služby

Poskytovatelem potvrzený Den / měsíc / rok
datum dokončení služby

Požadavky potřeb poskytovatele 
po objednateli, které jsou nutné 
k plnění dle čl. 7 odst. 5 smlouvy

Zpracuje poskytovatel

Potvrzení platnosti objednávky

Zástupce
poskytovatele

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem)
Datum a podpis, razítko

Telefonní a faxové číslo 
případně e-mail

Zástupce 
objednatele ve 

věcech technických

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem)
Datum a podpis, razítko

Telefonní a faxové číslo 
případně e-mail

3



Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1710400037

PROTOKOL

o předání a převzetí dílčího plnění úkolů technické pomoci za oblast ILZ

Na základě objednávky

Číslo objednávky vyplnit

Datum schválení objednávky vyplnit

Datum ukončení plnění vyplnit

Předmět dílčího plnění

Doklady a dokumenty 
předané objednateli spolu 
s dílčím plněním

Závěrečná zpráva
Pokyny pro provoz a obsluhu
Soupis provedených prací
Osvědčení o kompletnosti a jakosti čj.:....... ze dne.......................
(pokud bylo vystaveno)
Uvedení typu dopravy - dopravné
Další.......

Dílčí plnění bylo převzato bez vad a je uznáno za dokončené. 

nebo

Dílčí plnění nebylo převzato z důvodů:

V............................... , dne ...................................

Za poskytovatele : Za objednatele:

Jméno, příjmení, razítko a podpis
hůlkovým písmem

Jméno, příjmení, razítko a podpis
hůlkovým písmem

1



Počet příloh:

PROTOKOL O PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ

Příloha č. 5 ke 
Smlouvě č. 1710400037 
Počet listů: 1

List číslo: l

Evidenční číslo:

Objednatel:

Předmět předání:

Předávající:

Datum předání:

Výrobní číslo:

Poskytovatel:

Přebírající:

Smlouva číslo:

Předávající: Přebírající:

Název
Údaje o vybraných komponentech

Datum výroby


